
CM\879002EL.doc PE473.734v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.9.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0662/2010, του Νικολάου Γεωργούλα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας «ATS Holdings A.E.», σχετικά με μη πληρωμή για 
προμήθειες προς την EULEX

1. Περίληψη της αναφοράς

Η ανωτέρω εταιρεία του αναφέροντος προμήθευε, μέσω ενός υπεργολάβου (την εταιρεία 
ηλεκτρονικών ειδών ASTREX) με διάφορα είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού την EULEX, την 
αποστολή της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο, προέκυψαν 
προβλήματα με την πληρωμή, και δεδομένου ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στα 
αναρίθμητα διαβήματα του αναφέροντος και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς 
τις σχετικές νομικές και οικονομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ασφαλείας της EULEX
στην Πρίστινα, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαβιβάσει ένα κείμενο, το οποίο 
επισυνάπτεται στην αναφορά, προς τη νομική υπηρεσία της Eulex.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Με την αυστηρή έννοια, το θέμα για το οποίο γίνεται λόγος σχετίζεται με σύμβαση της EUPT 
(ομάδα προγραμματισμού της ΕΕ) και όχι της EULEX.   

Η σύμβαση ανατέθηκε από το Τμήμα Συμβάσεων της EUPT μέσω διαδικασίας πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών σε εταιρεία στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
(FYROM) υπό την επωνυμία Astrex. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της 
η Επιτροπή, φαίνεται ότι, εν αγνοία της EUPT, η Astrex δόλια και χωρίς κανενός είδους 
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εξουσιοδότηση από την EUPT, αντέγραψε το πρότυπο της σύμβασης, περιλαμβανομένης της 
χρήσης του ονόματος του επικεφαλής της EUPT (Roy Reeve), και το λογότυπο/έμβλημα της 
EUPT για να συνάψει παράνομη σύμβαση υπεργολαβίας με μια εταιρεία υπό την επωνυμία 
ATS Greece.

Η EUPT αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα με την εγκατάσταση της Astrex και 
κατέσχεσε τις τραπεζικές εγγυήσεις της Astrex λόγω μη εκτέλεσης και τερμάτισε τη σύμβασή 
τους. Η ATS Greece επικοινώνησε απευθείας με την EUPT και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε 
πληρωθεί από την Astrex και τότε ανακάλυψε η EUPT ότι η Astrex είχε προφανώς 
αντιγράψει δόλια το πρότυπο σύμβασης της EUPT. Η EUPT απάντησε στην ATS Greece 
προκειμένου να την ενημερώσει ρητά ότι δεν είχαν συμβατική σχέση με την EUPT και ότι η 
EUPT δεν μπορούσε να τη συνδράμει στη διεκδίκηση της πληρωμής από την Astrex. 
Επιπλέον, η EUPT διευκρίνισε ότι η μόνη συμβατική σχέση της EUPT ήταν με την Astrex 
και ότι η Astrex δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί το λογότυπο της EUPT ή το 
πρότυπο σύμβασης της ΕΕ.

Η ATS Greece δεν έχει καμία συμβατική σχέση με την EUPT. Η EUPT δεν έχει συνάψει 
καμία επίσημη συμβατική σχέση με την ATS Greece και δεν έχει καμία υποχρέωση να 
καταβάλει πληρωμή σε αυτήν. Η ATS Greece μπορεί να διεκδικήσει την πληρωμή της μόνον 
από την Astrex.


